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Abstract:
Purpose: To assess self-care behaviors in patients with 
acute leukemia who were receiving chemotherapy and to 
examine the relationship between gender, age, self-care 
behavior and febrile neutropenia.  
Design: Descriptive research design 
Method: The sample included 75 patients with acute 
myeloblastic leukemia who attended outpatient clinic 
and were admitted to Tertiary hospital in Bangkok 
between June to October 2008.  Data were collected using 
Personal Demographic and Disease Characteristics 
Questionnaires, and Self-care Behaviors Questionnaires. 
Statistical analyses included percentage, mean score, 
standard deviation, Spearman Rank Correlation 
Coefficient and Mann-Whitney U test.  
Mainfindings:The results show that most of the patients 
with acute leukemia (89.3%) had a good level of self-care 
behaviors (Mean =97.79, S.D. = 8.19). There is no 
significant correlation between gender, age and self-care 
behaviors (P> .05). 
Conclusion and Recommendations: Nursing 
intervention to improve self-care behaviors of patients 
with acute leukemia should be developed and provided 
particularly in specific aspects which many patients may 
have less awareness, such as selecting healthy food and 
environment to decrease risk of infection. Further 
recommended studies include prospective study to 
investigate various contributing factors associated with 
febrile neutropenia, and also the relationships between 
infections in these patients and self-care behaviors. 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด  
เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั และความสมัพนัธร์ะหวา่ง เพศ 
อายุและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาชนิด
เฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั กบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉยีบพลนัประเภท Acute Myeloblastic Leukemia (AML) ทีเ่ขา้รบัการตรวจ
รกัษาทีห่นว่ยตรวจโรคโลหติวทิยา และหอผูป้ว่ยอายรุศาสตร ์ โรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมูขิองรฐัแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร จำนวน 75 ราย ระหวา่ง
เดอืนมถินุายน ถงึเดอืนตลุาคม 2551 รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบบนัทกึ
ขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกบัแบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาและแบบสอบถาม
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที ่ 
ได ้ รับยาเคมีบำบัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน  
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องสเปยีรแ์มนและ
การทดสอบแมนวทินยี ์ 
ผลการวจิยั: ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่พีฤตกิรรมการดแูล
ตนเองอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 89.3 (Mean = 97.79, S.D. = 8.19) ปจัจยัดา้น 
เพศ อาย ุและพฤตกิรรมการดแูลตนเองกบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่
สมัพนัธก์นัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(P> .05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรจัดกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริม  
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
ชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ผู้ป่วยอาจมี
ความตระหนกันอ้ย เชน่ ดา้นการเลอืกรบัประทานอาหาร การปฏบิตัติวัเพือ่  
หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ เปน็ตน้ ขอ้เสนอแนะในดา้นงานวจิยั ควรทำการศกึษา
แบบไปขา้งหนา้เกีย่วกบัปจัจยัตา่งๆทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิไข้ในภาวะ
เมด็เลอืดขาวตำ่ รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการตดิเชือ้และพฤตกิรรม
การดแูลตนเองในโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ที่ ได้รับยาเคมีบำบัด*
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